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สถานการณ์ปัญหายาเสพติดพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 
ห้วงตุลาคม – ธันวาคม 2559 

   

 สถานการณ์การลักลอบปลูกพืชเสพติด 

พืชเสพติดที่มีการลักลอบปลูกในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ในห้วงตุลาคม – ธันวาคม 2559 ได้แก่ กัญชา  
และพืชกระท่อม  ทั้งนี้การลักลอบปลูกพืชเสพติดในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง จะเป็นการลักลอบปลูกใน 2 ลักษณะ คือ การ
ปลูกเพ่ือจ าหน่ายแบบเป็นทางการ (เป็นการปลูกในปริมาณมาก) และการปลูกส าหรับการบริโภค การแบ่งจ าหน่ายแบบ
ไม่เป็นทางการ  

1. การปลูกเพื่อจ าหน่ายแบบเป็นทางการ (เป็นการปลูกในปริมาณมาก)  ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจะมี
การลักลอบปลูกในลักษณะนี้ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการลักลอบปลูกในป่า ใกล้เชิงเขาที่ยากต่อการเข้าไปด าเนินการ
ของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้จากข้อมูลการจับกุมในพื้นที่ ห้วงตุลาคม – ธันวาคม 2559 พบว่ามีการลักลอบปลูกกัญชาในลักษณะนี้
ที่ ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง 

2. การปลูกส าหรับการบริโภค การแบ่งจ าหน่ายแบบไม่เป็นทางการ     ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างจะมี
การลักลอบปลูกพืชเสพติดในลักษณะนี้มาก โดยจะเป็นการปลูกเพ่ือใช้ส าหรับการบริโภคเองและแบ่งบางส่วนเพื่อ
จ าหน่าย เป็นการปลูกแซมในพ้ืนที่เพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามันและสวนผลไม้ต่างๆ  หรือเป็นการปลูกรอบๆ บริเวณ
บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นการลักลอบปลูกในปริมาณน้อย 1-15 ต้น ทั้งนี้จากข้อมูลการจับกุมในพื้นที่ ห้วงตุลาคม – ธันวาคม 
2559 พบว่ามีการลักลอบปลูกกัญชาในลักษณะนี้ที่  

  - ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  

  - ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 

  - ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง  

  - ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  

  - ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

  - ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  

และพบการลักลอบปลูกพืชกระท่อมในลักษณะนี้ที่  
- ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  
- ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  
- ต.ปะกาฮะรัง, ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี  
- ต.ตาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  
- ต.ท่าข้าม, ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 
- ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 
- ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 

- ต.คีรีเขต, ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา 

- ต.ยุโป, ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา 

- ต.ยะรม ,ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 
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- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 

- ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 

- ต.ร่มเมือง, ต.คูหาสวรรค์, ต.ต านาน, ต.ปรางหมู่, ต.โคกชะงาย,ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 

- ต.หานโพธิ์, ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

- ต.แหลมโหนด, ต.ควนขนุน, ต.ทะเลน้อย, ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

- ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 

- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง  
- ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง  
- ต.ลานข่อย,ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 

- ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  
- ต.หารเทา, ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 

- ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 

- ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 

- ต.ล าภู, ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 

- ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

- ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 

- ต.นาทอน, ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 

- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล  
- ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล  
- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 

 แนวโน้มการปลูก 

การปลูกเพ่ือจ าหน่ายแบบเป็นทางการ  (เป็นการปลูกในปริมาณมาก) มีแนวโน้มน้อยลง เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ได้มีการด าเนินการปราบปราม ตัดฟันท าลายและด าเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด  ส่วนการปลูกส าหรับ
การบริโภค การแบ่งจ าหน่ายแบบไม่เป็นทางการการปลูกส าหรับการบริโภค การแบ่งจ าหน่ายแบบไม่เป็นทางการ   
(การปลูกในปริมาณน้อย 1-15 ต้น) มีแนวโน้มการลักลอบปลูกมากข้ึนในหลายพื้นท่ี เนื่องจากในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
เยาวชนมีการเสพน้ ากระท่อมมาก ท าให้พืชกระท่อมมีราคาสูงขึ้น  

 สถานการณ์ปัญหาการน าเข้า-ส่งออกยาเสพติด 
 

การน าเข้ายาเสพติด 
จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าวในห้วง ตุลาคม – ธันวาคม  255 9  พบว่า  ยังคงมีการน าเข้า  

ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรูปแบบการน าเข้ายังคงเป็นรูปแบบการน าเข้ามาพร้อมตัวบุคคลและการซุกซ่อนในยานพาหนะ 
เพ่ือน ามาแบ่งจ าหน่ายให้กับลูกค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยพื้นที่ท่ีมีการลักลอบน าเข้ายาเสพติดและสามารถจับกุม
ผู้กระท าความผิดได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพ้ืนที่ชายแดนซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ได้แก่ อ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา, อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล, อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
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ยาเสพติดที่มีการลักลอบน าเข้า  ได้แก่ พืชกระท่อม โดยพืชกระท่อมมีการน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย 
โดยนักค้าชาวไทย  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักค้าจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  นักค้าจากจังหวัดสงขลา และนักค้าจากจังหวัด
สตูล  ในรูปแบบการซุกซ่อนในช่องลับภายในรถยนต์และยางอะไหล่ภายในรถยนต์ที่ใช้ขับขี่  

ช่องทางการน าเข้า    ช่องทางที่มีการลักลอบน าเข้ายาเสพติดและสามารถจับกุมผู้กระท าความผิด  
ได้อย่างต่อเนื่องในห้วงตุลาคม – ธันวาคม 2559 ได้แก่  

 ด่านศุลกากรสะเดา, ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 
 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 
 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก ,ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 
 ด่านศุลกากรเบตง, จุดตรวจพรมแดนเบตง, ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา 
 จุดตรวจพิสุทธิ์ศักดิ์ อ.ควนโดน จ.สตูล 
 ช่องทางธรรมชาติที่อ าเภอชายแดนต่าง ๆ เช่น อ.ควนโดน จ.สตูล , อ.สะเดา จ.สงขลา, อ.นาทวี  

จ.สงขลา, อ.เบตง จ.ยะลา และอ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

การส่งออกยาเสพติด 
จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าวในห้วง ตุลาคม – ธันวาคม  2559 ยังไม่พบการลักลอบส่งออก  

ยาเสพติดไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน  

 การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด 

ในพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ยาเสพติดมีการค้าและการแพร่ระบาดครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ซ่ึงจาก
ข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าวในห้วง ตุลาคม – ธันวาคม  255 9  พบว่า  ยังคงมีการน ายาเสพติดจากพ้ืนที่  
อ่ืน ๆ มายังภาคใต้ตอนล่าง เช่น กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน ซึ่งรูปแบบการน าเข้า
มีทั้งการน าเข้ามาพร้อมตัวบุคคล  การล าเลียงขนส่งมาทางรถโดยสาร รถไฟ, การซุกซ่อนภายในรถยนต์ส่วนบุคคล , การ
ลักลอบส่งยาเสพติดและยาประเภทต่างๆ ซึ่งมีการน ามาใช้ในทางท่ีผิดมาในรูปแบบของสินค้าทางขนส่งของเอกชนทั่วไป
และทางรูปแบบของพัสดุสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์แบบปกติ 

ยาเสพติดที่มีการลักลอ บล าเลียง เข้ามาในพื้นที่   ได้แก่ กัญชาแห้ง ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน พืชกระท่อม  
ยาแก้ไอ อัลปราโซแลมและยาประเภทต่างๆ ซึ่งมีการน ามาใช้ในทางที่ผิด เช่น ทรามาดอล โคลนาซีแพมและอิริมิน 5 

กัญชาแห้ง   ส่วนใหญ่ ยังคงมีการลักลอบน าเข้าจากประเทศลาวและ ล าเลียงมาจากภา คตะวันออ ก 
เฉียงเหนือ เพ่ือน ามาส่งให้กับเครือข่ายยาเสพติดท่ีอยู่ในพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่าง เพ่ือจ าหน่ายในพ้ืนที่และส่งออกไปประเทศ
มาเลเซีย  ทางจังหวัดสตูลและจังหวัดชายแดนภาคใต้  วิธีการซุกซ่อน ยังคงเป็นรูปแบบของการซุกซ่อน ภายในรถยนต์  
ส่วนบุคคลซึ่งมีการดัดแปลงเป็นช่องลับ ซุกซ่อนอยู่ในช่องลับภายในรถบรรทุก และบางครั้งยังพบว่ามีการน ามาซุกซ่อนใน
โกดังหรือบ้าน เพื่อรอเวลาในการล าเลียงส่งไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ  

ยาบ้า ไอซ์และเฮโรอีน  ส่วนใหญ่ล าเลียงมาจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาที่กรุงเทพฯ 
หรือจังหวัดในภาคกลางและส่งต่อมายังจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  ซึ่งจากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าว พบว่า รูปแบบ
ของการซุกซ่อน ยังคงเป็น การซุกซ่อนภายในสิ่งของและล าเลียงขนส่งมาทางรถโดยสาร รถไฟ การ ซุกซ่อนในตัวบุคคล 
การซุกซ่อนภายในรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีการดัดแปลงเป็นช่องลับหรือตามช่องว่างภายในรถยนต์  มีการใช้เส้นทางรถยนต์
เป็นหลักในการล าเลียงเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง  
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ยาแก้ไอ ทรามาดอล อัลปราโซแลมและยาประเภทต่างๆ ซึ่งมีการน ามาใช้ในทางท่ีผิด  ซึ่งส่วนใหญ่
น ามาเป็นส่วนผสมหลักของสี่คูณร้อย ยังคงมีการล าเลียงเข้ามาในพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่างอย่างต่อเนื่อง โดยการซุกซ่อน
ภายในรถยนต์ รถโดยสาร สัมภาระและการจัดส่งในรูปแบบของพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์     

พืชกระท่อม ถ้ามีปริมาณไม่มากนักมักใช้การซุกซ่อนมากับตัวบุคคล สัมภาระท่ีใช้ในการเดินทางมากับ  
รถโดยสาร รถไฟ แต่ถ้ามีปริมาณมากจะใช้วิธีการซุกซ่อนภายในรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล  โดยใช้ช่องลับ
หรือช่องว่างภายในรถ  เช่น  ใต้เบาะนั่ง ยางอะไหล่ ฝากระโปรง ประตูรถ ฯลฯ   ในปัจจุบันพบว่า  พืชกระท่อมที่มีการ
ลักลอบน าเข้ามาในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างมีการจับกุมได้ในพ้ืนที่ตอนในมากขึ้น เช่น จุดตรวจเกาะหม้อแกง อ.หนองจิก  
จ.ปัตตานี จุดตรวจควนมีด อ.จะนะ จ.สงขลา ทั้งนี้จะมีการลักลอบล าเลียงเข้าไปในพ้ืนที่โดย ใช้เส้นทางหลวงสายหลัก 
สายรอง เส้นทางหลวงชนบทมากขึ้น  

จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหาทุกตัวยา ห้วง ตุลาคม – ธันวาคม  255 9  มีการจับกุมรวม 
7,153 คดี ผู้ต้องหา 8,202 คน ซึ่ง เพ่ิมข้ึนจากห้วงตุลาคม – ธันวาคม  2558  ที่มีการจับกุมรวม 6,534 คดี ผู้ต้องหา 
7,562 คน ( เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.47) จังหวัดสงขลายังคงเป็นจังหวัดที่มีการจับกุมมากที่สุด จ านวน 2,370 คดี ผู้ต้องหา 
2,821 คน (ร้อยละ 57.84 เป็นคดีพืชกระท่อม) อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดปัตตานี มีการจับกุม 1,008 คดี ผู้ต้องหา 1,102 
คน (ร้อยละ 47.42 เป็นคดีพืชกระท่อม) อันดับ 3 ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส มีการจับกุม 965 คดี ผู้ต้องหา  1,044 คน 
(ร้อยละ 48.60 เป็นคดีพืชกระท่อม) ส่วนจังหวัดยะลามีการจับกุมน้อยที่สุด มีการจับกุม 462 คดี ผู้ต้องหา 506 คน 

 

 
 

 

 

 

        

ห้วงเวลา/สถิติ
การจับกุม 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 อันดับ 6 อันดับ 7 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 2558 

สงขลา 
2,194 คด ี
(ร้อยละ 33.58) 

นราธิวาส 
933 คด ี
(ร้อยละ 14.28) 

ปัตตานี 
882 คด ี
(ร้อยละ 13.49) 

สตูล 
763 คด ี
(ร้อยละ 11.68) 

ยะลา 
707 คด ี
(ร้อยละ 10.82) 

ตรัง 
552 คด ี
(ร้อยละ 8.45) 

พัทลุง  
503 คด ี
(ร้อยละ 7.69) 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 2559 

สงขลา  
2,370 คด ี
(ร้อยละ 33.13) 

ปัตตานี  
1,008 คด ี
(ร้อยละ 14.09) 

นราธิวาส 
965 คด ี
(ร้อยละ 13.49) 

สตูล 
916 คด ี
(ร้อยละ 12.81) 

ตรัง 
814 คด ี
(ร้อยละ 11.38) 

พัทลุง 
618 คด ี
(ร้อยละ 8.64) 

ยะลา  
462 คด ี
(ร้อยละ 6.46) 
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สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ตค.-ธค.58 ตค.-ธค.59

สถิติการจับกุม : แยกรายจังหวัด 
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ยาเสพติดที่มีการค้าและการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ห้วง ตุลาคม -ธันวาคม  2559  
ยังคงมีหลายตัวยา แต่ตัวยาหลักซ่ึงมีการค้าและการแพร่ระบาดมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ พืชกระท่อม คิดเป็นร้อยละ 
53.54 ,ยาบ้า คิดเป็นร้อยละ 33.07 และไอซ ์คิดเป็นร้อยละ 7.72 และเมื่อมีการพิจารณาจากสถิติการจับกุมคดียาเสพติด
แยกตามชนิดยาเสพติด ระหว่างห้วง ตุลาคม -ธันวาคม  2558  และห้วงตุลาคม -ธันวาคม  2559     พบว่า ยาบ้า พืช
กระท่อม ไอซ์และสารระเหย มีแนวโน้มการค้าและการแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึน  ส่วน ยาอี  กัญชาสด เฮโรอีน อัลปราโซแลม  
คีตามีน ยาแก้ไอและกัญชาแห้ง มีแนวโน้มการค้าและการแพร่ระบาดลดลง 

 

 
 
  

         
 

            
 

ห้วงเวลา/ยาเสพติดที่มีการค้า 
และการแพร่ระบาด 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 

ตุลาคม – ธันวาคม 2558   พืชกระท่อม 
3,792 คดี 

(ร้อยละ 58.24) 

ยาบ้า 
1,736 คดี 

(ร้อยละ 26.66) 

ไอซ์ 
344 คดี 

(ร้อยละ 5.28) 

กัญชาแห้ง 
244 คดี 

(ร้อยละ 3.75) 

ยาแก้ไอ 
142 คดี 

(ร้อยละ 2.18) 

ตุลาคม – ธันวาคม 2559   พืชกระท่อม 
3,834 คดี 

(ร้อยละ 53.54) 

ยาบ้า 
2,368 คดี 

(ร้อยละ 33.07) 

ไอซ์ 
553 คดี 

(ร้อยละ 7.72) 

กัญชาแห้ง 
195 คดี 

(ร้อยละ 2.72) 

ยาแก้ไอ 
91 คดี 

(ร้อยละ 1.27) 
 
 

โดยยาเสพติดหลักท่ีมีการค้าและการแพร่ระบาดในแต่ละจังหวัด ห้วงตุลาคม – ธันวาคม 2559   มีดังนี้  
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เฮโรอีน ฝ่ิน กัญชาแห้ง กัญชาสด ยาบา้
ยาอี สารระเหย พืชกระท่อม โคเคน ยาแก้ไอ
คีตามีน ไอซ์ อัลปราโซแลม อ่ืนๆ 

ยาเสพติดที่มีการค้าและการแพร่ระบาด ห้วง ต.ค.-ธ.ค.58 ยาเสพติดที่มีการค้าและการแพร่ระบาด ห้วง ต.ค.-ธ.ค.59 
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พื้นที่/ตัวยาหลัก อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 
จ.สงขลา  พืชกระท่อม  (ร้อยละ 57.84)  ยาบ้า  (ร้อยละ 21.14)  ไอซ์  (ร้อยละ 16.31)  

จ.สตูล  พืชกระท่อม  (ร้อยละ 59.41)  ยาบ้า  (ร้อยละ 30.63)  กัญชาแห้ง  (ร้อยละ 4.49)  

จ.ตรัง  พืชกระท่อม  (ร้อยละ 63.51)  ยาบ้า  (ร้อยละ 30.59)  กัญชาแห้ง  (ร้อยละ 3.44)  

จ.พัทลุง  พืชกระท่อม  (ร้อยละ 53.15)  ยาบ้า  (ร้อยละ 36.99)  กัญชาแห้ง  (ร้อยละ 5.17)  

จ.ปัตตานี  ยาบ้า  (ร้อยละ 47.42)  พืชกระท่อม  (ร้อยละ 46.83)  เฮโรอีน  (ร้อยละ 1.49)  

จ.ยะลา  พืชกระท่อม  (ร้อยละ 5.43)  ยาบ้า  (ร้อยละ 34.63)  ไอซ ์ (ร้อยละ 6.71)  

จ.นราธิวาส  ยาบ้า  (ร้อยละ 48.60)  พืชกระท่อม  (ร้อยละ 37.72)  ไอซ ์ (ร้อยละ 6.01)  

กลุ่มการค้า/ผู้เกี่ยวข้อง 
พืชกระท่อม :  เป็นตัวยาเสพติดหลักที่มีการค้าและการแพร่ระบาดทุก จังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง  โดย

เป็นยาเสพติดที่มีการค้าและแพร่ระบาดมากเป็นอันดับ 1-2 ส่วนใหญ่จะเป็นการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็ก วัยรุ่นและ
เยาวชนในรูปแบบของสี่คูณร้อย กลุ่มการค้าพืชกระท่อมในภาคใต้ตอนล่าง มีทั้งกลุ่มการค้าในพื้นที่และต่างพ้ืนที่  ซึ่งได้แก่ 
กลุ่มการค้าจากภาคใต้ตอนบนและกลุ่มการค้าจากประเทศมาเลเซีย   

ยาบ้าและไอซ์ :  ยาบ้า  ยังคงเป็นตัวยาหลักท่ีมีการค้าและการแพร่ระบาดทุกจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่าง โดยยังคงเป็นยาเสพติดที่มีการค้าและแพร่ระบาดเป็นอันดับ 1-2 ส่วนไอซ์ยังคงมีการแพร่ระบาดสูงในจังหวัด
สงขลา , จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส   จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าวในห้วง ตุลาคม – ธันวาคม  2559   
ยังพบว่า กลุ่มผู้ค้ายาบ้าและไอซ์ มักจะมีคว ามเชื่อมโยงกับเครือข่ายนักค้าภาคอ่ืน ๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงนักค้าจากพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนและนักค้าจากประเทศมาเลเซีย 

กัญชาแห้ง  : เป็นตัวยาที่ยังคงมีการระบาดมากในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ตรัง และพัทลุง ซึ่งจากข้อมูลการ
จับกุมและข้อมูลการข่าวในห้วง ตุลาคม – ธันวาคม  2559    พบว่า  กลุ่มการค้ากัญชาแห้งในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
บางส่วนมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนักค้าในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเครือข่ายนักค้าจากมาเลเซีย  
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล จะมีการติดต่อ ให้เครือข่ายนักค้าในพ้ืนที่ภา คตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลางล าเลียงกัญชาแห้งมาส่งให้เครือข่ายในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างเพ่ือจ าหน่ายในพ้ืนที่หรือส่งออกไปจ าหน่ายใน
ประเทศมาเลเซีย  

เฮโรอีน  : เป็นตัวยาที่มีการค้าและการแพร่ระบาดมากในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา
และอ.สะบ้าย้อย) จังหวัดปัตตานี (อ.ปะนาเระ) และจังหวัดนราธิวาส (อ.สุไหงโก-ลก อ.ตากใบและอ.แว้ง)  จากข้อมูลการ
ข่าว พบว่าในปัจจุบันเฮโรอีนในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีการแพร่ระบาด โดยมีผู้เสพมาก นักค้ารายย่อยมาก และยังมี
เครือข่ายนักค้ารายใหญ่ที่ยังมีการเคลื่อนไหวในพ้ืนที่  โดยเฮโรอีนที่มีการค้าและแพร่ระบาดในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างจะถูก
ล าเลียงมาจากภาคเหนือลงสู่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส หลังจากนั้นจะถูกล าเลียงไปพักในฝั่งประเทศมาเลเซีย หลังจาก
นั้นเมื่อผู้ค้ารายย่อยต้องการน าไปจ าหน่ายให้กับผู้เสพ จะมีการน ามาแบ่งใส่หลอดพลาสติกใสเบอร์ 5 (หลอดบิ๊ก) และ
ทยอยน าเข้ามาแบ่งขายในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

ราคายาเสพติด 
จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าว พบว่า ราคายาเสพติดแต่ละประเภทที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่

ภาคใต้ตอนล่าง ในห้วงธันวาคม 2559 เป็นดังนี้ 
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ราคายาเสพติดใน 4 จังหวัด (ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล) 
ตัวยา  ขายปลีก  ขายส่ง  

ยาบ้า  150-280 บาท/เม็ด  
1500-2000 บาท/แถว 

120-200 บาท/เม็ด  
1100-1500 บาท/แถว 

กัญชาแห้ง  100-120 บาท/ห่อ  
10,000-20,000 บาท/กก.  

50-80 บาท/ห่อ  
6,000-10,000 บาท/กก.  

พืชกระท่อมสด  5-10 บาท/ใบ  
700-1,100 บาท/กก.  

3-4 บาท/ใบ 
500-700 บาท/กก.  

สี่คูณร้อย  80-100 บาท/ลิตร  50-80 บาท/ลิตร  

ยาแก้ไอน้ าเชื่อม  80-200 บาท/ขวด  50-80 บาท/ขวด  

เฮโรอีน 5000-6000 บาท/บิ๊ก 
300-500 บาท/หลอด 

3000-4000 บาท/บิ๊ก 
100-300 บาท/หลอด 

ไอซ์  500-1,000 บาท/ตัก  
2,000-3,000 บาท/จี  

300-500 บาท/ตัก  
1,800-2,000 บาท/จี  

อัลปราโซแลม  20-30 บาท/เม็ด  10-20 บาท/เม็ด  

 

ราคายาเสพติดใน 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) 
 

ตัวยา ขายปลีก ขายส่ง 

ยาบ้า 150-250 บาท/เม็ด 

1,500 – 2,000 บาท/แถว 
150,000-200,000 บาท/มัด 

100-150 บาท/เม็ด 

1,000 – 1,500 บาท/แถว 
100,000-150,000 บาท/มัด 

กัญชาแห้ง 100-120 บาท/ห่อ 
16,000-18,000 บาท/กก. 

50-100 บาท/ห่อ 

13,000 – 15,000 บาท/กก. 

เฮโรอีน 100-200 บาท/หลอด 

3,500-5,000 บาท/บิ๊ก 

50-80 บาท/หลอด 
3,000 – 3,000 บาท/บิ๊ก 

พืชกระท่อม 5-7 บาท/ใบ 

100 บาท/มัด 
800-1,200 บาท/กก. 

3-4 บาท/ใบ 

80 บาท/มัด 
600-700 บาท/กก. 

สี่คูณร้อย 100-180 บาท/ลิตร 50-80 บาท/ลิตร 

ยาแก้ไอน้ าเชื่อม  120-180 บาท/ขวด  80-120 บาท/ขวด  

ไอซ์  3,000 – 4,500 บาท/จี  
400-500 บาท/ตกั 

2,500-3,000 บาท/จี 
300-400 บาท/ตกั 

อัลปราโซแลม  20-25 บาท/เม็ด  15-20 บาท/เม็ด 

ยาอี 300-400 บาท/เม็ด  250-300 บาท/เม็ด  

คีตามีน 2,500 บาท/ขวด 2,000 บาท/ขวด 

อิริมิน 5 120-180 บาท/เม็ด 100-120 บาท/เม็ด 
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ข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติด 
สถิติการจับกุมในคดีเสพ  (คดีเสพ ได้แก่ ข้อหาครอบครองและข้อหาเสพ)  ในห้วงตุลาคม – ธันวาคม  

2559  มีการจับกุมรวม 4,716 คดี ผู้ต้องหา 5,119 คน  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากห้วง ตุลาคม– ธันวาคม 2558  ซึ่งมีการจับกุมรวม 
4,310 คดี ผู้ต้องหา 4,759 คน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.42)  

    

 
 

ชนิดยาเสพติดที่มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษามากที่สุด ได้แก่ ยาบ้า รองลงมา คือ ไอซ์ กัญชาแห้ง และพืช
กระท่อม โดยในห้วงตุลาคม – ธันวาคม 2559    มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาทั้งสิ้น 1,056 คน และเม่ือพิจารณาเป็นราย
จังหวัด พบว่า จังหวัดสงขลา มีผู้เข้ารับบ าบัดรักษามากท่ีสุด (คิดเป็นร้อยละ 66.86) รองลงมาได้แก่ จังหวัดปัตตานี (ร้อย
ละ 10.89)  จังหวัดตรัง (ร้อยละ 8. 24) และจังหวัดพัทลุง (ร้อยละ 4.92) โดยส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 80) จะเข้ารับ
การบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ  

การจับกุมที่น่าสนใจ 
การจับกุมคดียาเสพติดรายส าคัญในห้วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559    พบว่า มีทั้งคดีที่เก่ียวกับการ

น าเข้ายาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้านมายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการค้ายาเสพติดจากนอกพ้ืนที่มายังภาคใต้
ตอนล่าง  โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2559  มีการจับกุมที่น่าสนใจ ดังนี้ 

คดีที่ 1  เมื่อวันที่  2 ธ.ค.59  ผบก.ภ.จ.ปัตตานี สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนท าการจับกุมเครือข่าย 
นักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   โดยในการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่า จะมีการขน  
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ยาเสพติดด้วยรถยนต์มาจากนราธิวาส เพ่ือมาส่งให้เครือข่ายในตัวเมืองปัตตานี โดยเจ้าหน้าที่ได้ดักรอริมถนนสายปัตตานี-
นราธิวาส ม.1 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี เมื่อรถกระบะยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน ซึ่งเป็นเป้าหมายมาถึงจึงได้สกัดจับ แต่คนร้าย
ไหวตัวจึงขับฝ่าด่านหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามจนสามารถสกัดจับไว้ได้  และสามารถจับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อม  
ของกลางยาบ้า 6,800 เม็ด โดยจับกุมได้ที่ ริมถนนสาย 42 ปัตตานี-นราธิวาส ม.1 ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี 

  

      
 

คดีที่ 2  เมื่อวันที่  3  ธ.ค.59  ชปส.ภ.จว.ปัตตานี จับกุมผู้ต้องหา 2 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ม. 6  
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี และ ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อทอง อ.เมือง จ.สงขลา พร้อม ของกลางยาบ้า 12,400 เม็ด โดย
จับกุมได้ที่ บริเวณริมถนนหนองจิก ม.4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี  

คดีที่ 3  เมื่อวันที่  3  ธ.ค.59 ร้อย อส.จ.สตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับกุมผู้ต้องหา 2 คน ซึ่งมี
ภูมิล าเนาอยู่ที่ ม. 3 ต.ต ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล พร้อม ของกลางพืชกระท่อม 185 กก.  โดยจับกุมได้ที่ บริเวณคลอง  
ต ามะลังติดก าแพงห้องเย็นสินภักดี ม.3 ต.ต ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 

คดีที่ 4  เมื่อวันที่  4  ธ.ค.59 สภ.บูเก๊ะตา ตรวจยึดพืชกระท่อม 145 กก.  โดยจับกุมได้ที่ ริมคลอง
บ้านนูโร๊ะ ม.1 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส ข้อหา ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 5  เมื่อวันที่  6  ธ.ค.59 สภ.เมืองสงขลา จับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางพืชกระท่อม 435 
กก.และยาแก้ไอ 320 กรัม ข้อหา ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 6  เมื่อวันที่  6  ธ.ค.59 สภ.สามบ่อ จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ต.บ่อตรุ อ.ระโนด  
จ.สงขลา พร้อมของกลางพืชกระท่อม 170 กก.  ข้อหา ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 7  เมื่อวันที่  6  ธ.ค.59 สภ.ตากใบ จับกุมผู้ต้องหา 2 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ม. 5 และม.6  
ต.เกาะสะท้อน  อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พร้อม ของกลางยาบ้า 1,130 เม็ด ไอซ์ 1.23 กรัม ข้อหา คค/จน โดยจับกุมได้ที่  
ม.5 ต.เกาะสะท้อน  อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

คดีที่ 8  เมื่อวันที่   6 ธ.ค. 59 สภ.แม่หวาด จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ม. 15  
ต.ท่าศาลา  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พร้อม ของกลางยาบ้า 1,221 เม็ด โดยจับกุมได้ที่ ม.7 ต.แม่หวาด  อ.ธารโต 
จ.ยะลา 

คดีที่ 9  เมื่อวันที่  7  ธ.ค.59 สภ.สะท้อน จับกุมผู้ต้องหาชาวไทย 1 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ต.ทุ่งพอ  
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ผู้ต้องหาชาวมาเลเซีย 1 คน พร้อมของกลางพืชกระท่อม 80 กก.  ข้อหา น าเข้า 

คดีที่ 10  เมื่อวันที่  7  ธ.ค.59 ต ารวจภูธรภาค 9 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สืบทราบว่า จะมีการ
ลักลอบขนยาเสพติดจาก จ.สุราษฎร์ธานี ไปยัง จ.นราธิวาส จึงสั่งการให้ หัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติด/สว.สส.สภ.ควน
มีด อ.จะนะ จ.สงขลา น าก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดสืบ สภ.ควนมีด อีกจ านวนหนึ่งเดินทางไปยังด่านจุดตรวจความมั่นคง 
เพ่ือท าการตรวจสอบและจับกุม   ต่อมา ได้มีรถโดยสารประจ าทางระหว่างเกาะสมุย-สุไหงโก-ลก มีลักษณะตรงตามที่  
สืบทราบมา เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้รถประจ าทางคันดังกล่าวจอดเพ่ือขอตรวจค้น ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบ
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กระเป๋าเดินทางต้องสงสัย หลังตรวจสอบปรากฏว่า พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางใบดังกล่าว จ านวน 
100,000 เม็ด จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาท าการสอบสวนขยายผล โดยน า
ผู้ต้องหาพร้อมยาเสพติดดังกล่าวไปส่งที่ อ.สุโหงโก-ลก  

ต่อมา เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดดังกล่าวสามารถขยายผลติดตามจับกุม ผู้ต้องหา ได้เพ่ิมอีก 2 คน ที่โรงแรม  
แกรนด์การ์เดนท์ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ขณะมารับยาเสพติดที่โรงแรมดังกล่าว ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า รับ
ยาเสพติดมาจากเครือข่ายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมาขายในพ้ืนที่ จ.นราธิวาส แต่มาถูกจับเสียก่อน 

      
 

คดีที่ 11  เมื่อวันที่  7  ธ.ค.59 สภ.ย่านตาขาว จับกุมผู้ต้องหา 2 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ต.หาดส าราญ  
อ.หาดส าราญ จ.ตรัง พร้อม ของกลางยาบ้า 59,970 เม็ด   ข้อหา ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย โดยจับกุมได้ที่จุดจอดรถ
ประจ าทางหน้าธนาคารออมสิน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง   โดยผู้ต้องหาให้การรับสภาพว่า ได้รับการว่าจ้างให้ส่งยาบ้า โดยได้
ค่าจ้างครั้งละ 20,000-30,000 บาท ซึ่งท ามาแล้วเกือบ 1 ปี 

 
คดีที่ 12  เมื่อวันที่  8  ธ.ค.59 สภ.รัตภูมิ จับกุมผู้ต้องหา 2 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ต.ปาดังเบซาร์  

อ.สะเดา จ.สงขลา และต.ถนน อ.มายอ จ.ปัตตานี พร้อม ของกลางพืชกระท่อม 150 กก.  ข้อหา ครอบครองเพ่ือ
จ าหน่าย 

 

คดีที่ 13  เมื่อวันที่  8  ธ.ค.59 กก.สส.ภ.จว.สตูล จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ถ.ยาตรา
สวัสดิ์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล พร้อมของกลางทรามาดอล 1,000 เม็ด  โดยจับกุมได้ที่ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 

คดีที่ 14  เมื่อวันที่  9  ธ.ค.59 สภ.มูโนะ จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ต./อ.สุไหงโก-ลก  
จ.นราธิวาส พร้อมของกลางยาบ้า 13,600 เม็ด ไอซ์ 1.75 กรัม ข้อหา คค/จน โดยจับกุมได้ที่ จุดตรวจหน้าสภ.มูโนะ 
ต.มูโนะ  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

คดีที่ 15  เมื่อวันที่  10  ธ.ค.59 นายอ าเภอสะเดา สั่งการให้ปลัดอ าเภอ น า ส.อส.อ.สะเดาที่ 3  สนธิ
ก าลังร่วม ร้อย ร 5021 ท าการเดินเท้าลาดตระเวนส ารวจพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนไทย-มาเลเซีย บ้านตะโล๊ะ ม. 8  
ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เพ่ือป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด สืบเนื่องจากได้รับแจ้งจาก
สายลับว่าจะมีการขนย้ายยาเสพติด ผลการปฎิบัติสามารถตรวจสอบพบ ยาเสพติดประเภท 5 ( ใบพืชกระท่อม ) 
จ านวนมาก ตรวจสอบน้ าหนักกว่า  600 ก.ก. 
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คดีที่ 16  เมื่อวันที่  11  ธ.ค.59 สภ.ปะลุกาสาเมาะ จับกุมผู้ต้องหา 2 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ม. 1 และ
ม.3ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี พร้อม ของกลางเฮโรอีน 32.02 กรัม โดยจับกุมได้ที่ หน้าจุดตรวจต้นไทร ม. 6  
ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ข้อหา ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 17  เมื่อวันที่  11  ธ.ค.59 สภ.เมืองนราธิวาส จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ต.บาง
นาค  อ.เมือง จ.นราธิวาส พร้อมของกลางยาบ้า 1,540 เม็ด ไอซ์ 38.23 กรัม ข้อหา คค/จน โดยจับกุมได้ที่ ต.บางนาค  
อ.เมือง จ.นราธิวาส 

คดีที่ 18  เมื่อวันที่  13  ธ.ค.59 สภ.แว้ง จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ม. 2 ต.ร่มไทร   
อ.สุคิริน จ.นราธิวาส พร้อมของกลางพืชกระท่อม 100 กก.  โดยจับกุมได้ที่ถนนสายแว้ง-สุคิริน บ้านกรือซอ ม. 4 ต.แว้ง  
อ.แว้ง จ.นราธิวาส 

คดีที่ 19  เมื่อวันที่   14  ธ.ค.59 สภ.สะบ้าย้อย จับกุมผู้ต้องหาชาวไทย 1 คน พร้อมของกลาง  
พืชกระท่อม 160 กก.  ข้อหา ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 20  เมื่อวันที่   14  ธ.ค.59 ตชด.43 ออกปฏิบัติการจู่โจมจับกุมกลุ่มผู้ค้าใบกระท่อมในพ้ืนที่
ชายแดนไทย-มาเลเซีย ขณะตัดรั้วลวดหนามริมรั้วชายแดนไทย-มาเลเซีย ระหว่างหลักเขตแดนที่ 17-18 พื้นที่หมู่ 3  
ต.ส านักขาม อ.สะเดา เพื่อล าเลียงใบกระท่อมออกมา  และสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 คน ซ่ึงมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่  
ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา และยึดของกลางเป็นใบกระท่อมสดล็อตใหญ่จ านวน 19 กระสอบ น้ าหนัก 634 กิโลกรัม 
มูลค่ากว่า 3 แสนบาท โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง รถเก๋ง 1 คัน และคีมตัดลวด 1 อัน  
 

     
 

คดีที่ 21  เมื่อวันที่   16  ธ.ค.59 สภ.เมืองพัทลุง จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่  
ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง จ.พัทลุง พร้อม ของกลางยาบ้า 2,020 เม็ด ข้อหา คค/จน โดยจับกุมได้ที่ คูหาสวรรค์  อ.เมือง  
จ.พัทลุง 

คดีที่ 22  เมื่อวันที่  16  ธ.ค.59  สภ.เมืองสงขลา จับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางไอซ์ 55 กรัม 
ข้อหา ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 23  เมื่อวันที่  16  ธ.ค.59 ศชต. จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ม.6 ต.บาโงยซิแน   
อ.ยะหา จ.ยะลา พร้อมของกลางยาบ้า 8,017 เม็ด ข้อหา คค/จน โดยจับกุมได้ที่ ม.6 ต.บาโงยซิแน  อ.ยะหา จ.ยะลา 
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คดีที่ 24  เมื่อวันที่  17  ธ.ค.59  ชปส.สภ.สายบุรี จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ต.ตะบิ้ง  
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี พร้อม ของกลางยาแก้ไอ 1,400 ขวดและพืชกระท่อม 1 กก.  โดยจับกุมได้ที่ บ้านไม่มีเลขที่ ม. 4   
ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 

คดีที่ 25  เมื่อวันที่  17  ธ.ค.59 สภ.ย่านตาขาว จับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางยาบ้า 1,050 
เม็ด  ข้อหา ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย โดยจับกุมได้ที่บนถนนสายตรัง-สิเกา ม.3 อ.สิเกา จ.ตรัง  

คดีที่ 26  เมื่อวันที่  19  ธ.ค.59 สภ.ปะลุกาสาเมาะ จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ม. 5  
ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พร้อม ของกลางยาแก้ไอ A-nadril 600 ขวด โดยจับกุมได้ที่ หน้าจุดตรวจต้นไทร 
ม.6 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ข้อหา ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 27  เมื่อวันที่   22  ธ.ค.59  ศชต.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับกุมผู้ต้องหา 3 คน ซึ่งมี
ภูมิล าเนาอยู่ที่  ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส , ม. 2 ต.น้ าด า อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี และ ม. 2 ต.อัยเยอร์เวง  
อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมของกลางยาบ้า 220,148 เม็ด โดยจับกุมได้ที่ ม.6 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี  

ทั้งนี้ ผู้ต้องหาดังกล่าวมีพฤติการณ์เป็นนักค้ายาเสพติดรายส าคัญ โดยลักลอบจ าหน่ายยาเสพติดให้
เครือข่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้มานาน ก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งจากสายลับว่าลักลอบน ายาบ้ามาจ าหน่ายและซุกซ่อนใน
บริเวณบ้านพัก เพ่ือรอจ าหน่ายให้กับเครือข่ายในจังหวัดปัตตานีและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

     

คดีที่ 28  เมื่อวันที่  22  ธ.ค.59  ต ารวจภูธรภาค 9 ร่วมกับ ภ.จว.สตูล และหน่วยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
จับกุมผู้ต้องหา 3 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่  ม.7 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล , ม. 3 และม.9 ต./อ.ควนกาหลง จ.สตูล 
พร้อมของกลางยาบ้า 28,855 เม็ด โดยจับกุมได้ที่ ม.9 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

    ต่อมาได้ขยายผลจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก 1 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่  ม.5 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง  
จ.สตูล พร้อมของกลางยาบ้า 5,997 เม็ด โดยจับกุมได้ที่ ป่าละเมาะ ม. 5  ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล   ส าหรับ
พฤติกรรมผู้ต้องหากลุ่มนี้ได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีการ ลักลอบจ าหน่ายยาเสพติดให้แก่บุคคลทั่วไปในพ้ืนที่ผังผาสามัคคี 
และข้างเคียง อีกท้ังยังมีการมั่วสุมเสพติด 

      

คดีที่ 29  เมื่อวันที่  23  ธ.ค.59 สภ.มูโนะ จับกุมผู้ต้องหา 3 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ม. 4 ต.กาวะ  
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส, ม. 1 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และม. 1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พร้อม  
ของกลางไอซ์ 27.38 กรัม ข้อหา คค/จน โดยจับกุมได้ที่ จุดตรวจหน้าสภ.มูโนะ ต.มูโนะ  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 
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คดีที่ 30  เมื่อวันที่  24  ธ.ค.59 สภ.สะบ้าย้อย จับกุมผู้ต้องหาชาวไทย 1 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่   
ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พร้อมของกลางพืชกระท่อม 395 กก.  ข้อหา ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 31  เมื่อวันที่  24  ธ.ค.59 สภ.ปาดังเบซาร์ จับกุมผู้ต้องหา 4 คน พร้อมของกลางพืชกระท่อม 
330 กก. ข้อหา คค/จน 

คดีที่ 32  เมื่อวันที่   24  ธ.ค.59 สภ.บันนังสตา จับกุมผู้ต้องหา 3 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ม. 4  
ต.บันนังสตา  อ.บันนังสตา จ.ยะลา พร้อมของกลางยาบ้า 3,600 เม็ด โดยจับกุมได้ที่ ขน าในสวนผลไม้และสวนผัก ม.4 
ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 

คดีที่ 33  เมื่อวันที่   25  ธ.ค.59 ภ.จว.ยะลา จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ม. 6  
ต.บุดี  อ.เมือง จ.ยะลา พร้อมของกลางยาบ้า 1,652 เม็ด โดยจับกุมได้ที่ ม.5 ต.บุดี  อ.เมือง จ.ยะลา 

คดีที่ 34  เมื่อวันที่  27  ธ.ค.59 สภ.ตากใบ จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ม. 1 ต.ปุลากง   
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พร้อมของกลางยาบ้า 1,616 เม็ด โดยจับกุมได้ที่ ลานจอดรถ ลากูนรีสอร์ท ม. 7  ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส 

คดีที่ 35  เมื่อวันที่  28  ธ.ค.59 สภ.เมืองสงขลา จับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางยาบ้า 10,000 
เม็ด ข้อหา ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 36  เมื่อวันที่   28  ธ.ค.59 ภ.จว.ยะลา จับกุมผู้ต้องหา 2 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ม. 1  
ต.เนินงาม  อ.รามัน จ.ยะลา พร้อมของกลางทรามาดอล 9,690 เม็ด โดยจับกุมได้ที่ ต.สะเตง  อ.เมือง จ.ยะลา 

คดีที่ 37  เมื่อวันที่  29  ธ.ค.59  ชปส.ภ.จว.ปัตตานี จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ม. 2   
ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พร้อมของกลางไอซ์ 20 กรัม โดยจับกุมได้ที่ ริมถนนสาย 410 (ปัตตานี-ยะรัง) ม.3  ต.ตะลุโบะ 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 

คดีที่ 38  เมื่อวันที่  30  ธ.ค.59  ชปส.ภ.จว.ปัตตานี จับกุมผู้ต้องหา 2 คน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ ม. 6  
ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส และม.1 ต./อ.บันนังสตา จ.ยะลา พร้อมของกลางไอซ์ 80 กรัม โดยจับกุมได้ที่ ต.อาเนาะรู 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 

 
 
 
 
 
 

 

5.  แนวโน้ม ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ 

1. สถานการณน์ าเข้าพืชกระท่อมเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังคงมี อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จะมีทั้งการน าเข้า
ผ่านทางด่านศุลกากร และตามช่องทางธรรมชาติในพ้ืนที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียทั้งทางบก ทางน้ า 
ทางทะเล ส่วนใหญ่เป็นการน ามาจ าหน่ายในพื้นที่เพ่ือน ามาเป็นส่วนผสมของสี่คูณร้อยซึ่งมีการแพร่ระบาดมากในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน ซึ่งปัจจุบันได้มีการกระจายไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ทั่วทั้งภาคใต้ตอนล่าง 

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของสี่คูณร้อยในพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่าง ยังคงมีการแพร่ระบาดมากขึ้นเรื่อยๆ  
ในทุกพ้ืนที่ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักยังคงเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชนและมีการกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ มากขึ้น เช่น 
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กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้ท างานรับจ้าง หรือกลุ่มว่างงาน ส่งผลให้การค้าและการแพร่ระบาดพืชกระท่อมในพ้ืนที่มี
การแพร่ระบาดเพ่ิมสูงขึ้นด้วย 

3. ยาบ้า ยังคงเป็นยาเสพติดที่ ยังคงมีการค้าและการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของภาคใต้ตอนล่าง โดยเป็น  
ยาเสพติดที่มีการค้าและการแพร่ระบาดมากเป็นอับดับ 1และ 2 และยังคงเป็นยาเสพติดประเภทที่มีผู้เข้ารับการ
บ าบัดรักษามากท่ีสุด  ดังนั้น  ถึงแม้ว่าจะมีการค้าและแพร่ระบาดที่ลดลง แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  

4. สถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดเฮโรอีนในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ยังคงมีอยู่  โดยเฉพาะในพ้ืนที่
จังหวัดนราธิวาส (อ.สุไหงโก-ลก  อ.ตากใบ และอ.แว้ง) พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี (อ.ปะนาเระ   อ.หนองจิก อ.สายบุรี) และ
จังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย) ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากราคาเฮโรอีนที่ถูกลง สามารถหาได้
ง่ายขึ้น และยังคงมีเครือข่ายการค้ารายใหญ่ที่ยังคงมีพฤติการณ์อยู่ในปัจจุบัน อีกท้ัง จากข้อมูลการเข้ารับบ าบัดยาเสพติด 
พบว่า ยังพบการเข้ารับการบ าบัดยาเสพติดประเภทเฮโรอีนอยู่ และในพื้นที ่อ.สุไหงโกลก,อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ยังคงเป็น
แหล่งจัดหา การค้า และแพร่ระบาดของเฮโรอีนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาที่น ามาใช้ในทางท่ีผิดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง  ยังคงพบการแพร่
ระบาดของหลายตัวยาด้วยกัน เช่น อัลปราโซแลม ทรามาดอล ไดอาซีแพม โคลนาซีแพมและอิริมิน 5 ซึ่งมีท้ังในรูปแบบ
ของการน ามาเป็นส่วนผสมของน้ าต้มพืชกระท่อม , บางส่วนอาจจะใช้แบบผสมในเครื่องดื่มท่ีมีรูปแบบคล้ายสี่คูณร้อยแต่
ไม่ใส่น้ ากระท่อม และมีบางส่วนที่กินตามหลังจากท่ีมีการเสพน้ ากระท่อมแล้ว  โดยอิริมิน 5 มีการแพร่ระบาดมากในพ้ืนที่
ที่มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย เช่น นราธิวาส  ทรามาดอล  ยังคงมีการแพร่ระบาดมากในพ้ืนที่จังหวัดสตูล จังหวัด
สงขลาและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไดอาซีแพม โคลนาซีแพม  พบการแพร่ระบาดในพ้ืนที่จังหวัดสตูลและจังหวัด
ปัตตานี ส่วนอัลปราโซแลม มีการแพร่ระบาดมากในพ้ืนที่จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลาและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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